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  ردار عبدالکریم عبداللهردار عبدالکریم عبدالله  سهسه ...  ... ی؟ی؟  ندهنده  کردنی گهکردنی گه  شهشه  ک بۆ گهک بۆ گه  یهیه  مینهمینه   زه زه  تهته   بوونه بوونه  کانیش نهکانیش نه  ڕه کوردیهڕه کوردیه   الپه الپه  ئایهئایه

  ندا هۆه
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، ربین زیندانی بکێ ا دهڕر ئازادی  سه س له  هیچ که که، دانیم وه ڵ ئه گه تا من له ره  هس
تی " و   نیه وه هست ده  بهیک هچ، گر خنه ش و ڕه رکه سه ین فکر ان خاوهر ی  نووسهی وه رئه هب له

  دروستک خهر ژیان و مای  سه بۆ ترسی  مهوخۆ  ڕاستهتا  ستووه به  خۆی نه له" ئن تی
 یان  گره خنه و ڕه  ئهناکات  پویست بۆیه،  ) حشیانه رگی وه ترسی مه واتای مه به (کاتب

 نھا کو ته به، ر و شون بکرێ  ب سهیان زیندانی بکرێ  کرهن ف  یان خاوه ره نووسه
دگایی  بۆ ڕۆژی دا یه وه ئه  م و فکرانه ه ن قه  خاوهو رشانی ئه  سه وته  بکه ک که تیه رپرسیه به

  نگاوه  ههو ر له به رج مه به، بنب ر ئاماده م دادوه رده  به  لهنب ناچاربکر ده، یانکردن
، نلمن  بسهر م دادوه رده به ان لهکانی تا ڕاستی بۆچوونه،  ل کرابانتی یاسایی شکایه

  رترین و باوترین سزا له  باشترین و کاریگه وه ئه،  ر ساغ بۆوه سه  لهانشی که ر تاوانه گه ئه
 یان  نھا یان سزای دراویه ته،  سانه  که م جۆره  بۆ ئهرخ جیھانی شارستانی و هاوچه

  .  یه وه  پکهانردووکی  یان ههانیانک ه کار  له انهسکردنی
  

کی تر  یه  شوه بهکانی یان  ستکاره رهه  به ت و هزه سه ویری ملمالنی نوان ده  هه دیاره
کی ،  جیھاندا  له ن ووشه ستی خاوه ده م به له کان و ئۆپۆزسیۆنی قه خانه ن جبه  خاوه زههئاو

  که یارییه  کۆتایی به نکی ملمالنکه الیهتی  سه ه ڕوخانی د  به رجنیه کش و مه زۆر ده
   به  که، ش دابنین  تاه و ڕاستیه  دان به و بدوین رده  په ب هب ر گه  ئهوکی تر  واتایه به. بت

ریف و کۆتایش   شامی شه کوردستان نابته، کتی یان پارتی یهتی  سه کۆتایی هاتنی ده
  ؟ ی چاره ئه. ت  نایهکان موو زوم و زۆریه هه به
  
 هتد. . . ی ئیداری و سیاسی و نده کردنی گه شه  تاوانی گه کی ره شکی سه ڕاستیدا به له

ی  وه گرتنه ک نه و یه کتی و پارتی ستۆی ملمالنکانی نوان یه  ئه ویته که ده، کوردستان
 کارهنانی ی خراپ بهستۆ  ئه  له هانم تاوان شکی تریش له م به به، کان ردوو ئیداره هه

  .  هی جیھانکان رمه  گه لۆجیا و بازاڕه کنه تهکردنی  شه لۆبالیزم و گهگ می سیسته
  
  وا له که،  کانه هوست هه  کان و به ویژدان زیندووه،  ن ووشه خاوه م رجه سه رکی دا ئه  لره ۆیهب

رکی  ئه،  کوردستان ی له نده کانی گه ی هۆکار و ئامره وه نگار بوونه ره رکی به پاڵ ئه
 ش رکانه م ئه ئه. ستۆ ئه  بگرنهی گلۆبالیزمیش  ی ئاراسته وه  و ڕاستکردنه وه گژداچوونه به

  : بتوان که،  یه رم و پشوو درژ هه ن فکری نه کی خاوه  خه پویستیان به
  
 کاتی  هل.  وه یدانه  مه ر بچته ی وروژنه واژه سته کارهنانی ده چوون و به  هه دوور له -

 ئاقارکی تر داببات  به، ت سه  و دهن فکر خاوهڕ و ملمالنکانی نوان  شهناب ، نووسیندا
 نکا م و فکره ه ن قه  خاوه ران و نه  خونه ناب نه، ی که تیه  مرۆڤایه یامه  په  له  دووره که
ق  ر حه سه  هزبت و له  به نده رچه  ههفکرن   خاوهیر ووسهن. ال ڕکی البه  بۆ شهبکشرنڕا
گه ن به ند خاوه رچه هه، ب نتی حاشا ههنه  و دۆکیوم ت ئاکاری ، گر بخۆی رزی  بهناب
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   کارانه م جۆره  ڕاستی ئه به، رات یان جنودان  نو دنیای موهاته بدات و بچته ست ده  له
ر بۆ  ڕاکشانی خونه هۆکارک بۆ  بته م بشک ده به، توانایش بت  دسۆزی و به ر له گه ئه

ر و کاتی  تی وروژنه الی بابه ر زیاتر به خونه، ت  فکر و جیدیه کی بچووکی داباو له دنیایه
 و  وه کاته م ده  که عرفه کردنی فکر ومه شه م گه رده به ک بوار له الیه ش له مه ئه، بات داده
 ب ئاگا یان تا، یرست و ب فکر په نی ههکا خهخسن بۆ  ڕه لی باش ده کی تر هه الیه له
کرێ   ده بۆیه. یین ست بده  ده کانمان له کیه ره  سه رکه و و ئه جن ڕه  ناو شه  ئاگا بمانخزننه به

مان  هه، یچوون و گرژ  هه  زمانکی دوور له  به یه  مرۆڤانه یامه م په بۆ زیاتر جوانکردنی ئه
 ئاشتیش  به، رێست بھن  ده ڕ به شه  بهرێتوان ی ده وه ئه:" ک غاندی ده وه،  بپکینئامانج

  ". رێست بھن  ده کرێ به ده
  
تی  ی بابه وه رۆشی خوندنه ری کورد په  خونهزیاتر،   وایان کردووه نش م هۆکارانه ر ئه هه
  وی زانستی وه  لکۆینهتی فیکری یان ک بابه نه،  بقان له  و چهقا مه ده، و تیژ توند
ن  خاوه م رجه سه  داوا له وه شمان من لره م قسانه بۆ ڕاستی ئه،  وه نتازی بخونته فه
ران و الی خۆیان  وقی خونه ر زه سه ن له ک بکه یه وه رژمری و لکۆینه م سه که کان ده ڕه الپه

کان  نتازیه فهو ی زانستی  وه یان لکۆینه فکری  ته  بابه که، ن  تۆماربکه سانه و که ی ئه ژماره
تی فیکری و  ی بابه وانه زانیین ئه وسا ده ئه، ن که ر ده سه  و کلیکیان له وه خوننه ده

تی جنو ئامز  ی بابه وانه مترن له ند که  چه وه خوننه نتازی ده ی زانستی یان فه وه لکۆینه
شک  به  نابنهش  ڕانه م الپه ئه،   کارکردنه م شوازه به  ئایه.  وه خوننه  دهئامز و توندو تیژ

 کردن بۆ واری و هۆکارک نین بۆ ڕیکالمه گای کورده سادکردنی کۆمه  ئامری فه له
  به،   کارکردنه م جۆره  به ؟ئایه و بوغز ی کینه  و تیراوهوقی توندو تیژ ئامز  زهکردنی نه شه ته

  نابنه، کان  کوردیه ڕه رانی الپه هکیرشت رپه سه، ی نووسین م شوازه پدانی ئه شه هاندان و گه
  ؟ی ب ئامانجسوو قاوه ش و چه نبیری ڕووکه پدانی ڕۆشه شه  گه شک له به
  

 و  وه  کاردانه ر و بنووسانی کورد بۆته  نووسه شک له ر و به الی خونه ربین ئازادی ڕا ده
،  دسافی ست و زۆر به به  ب مه  به یه م شوه به. ربین  دژی ئازادی ڕاده نجام له ره به
ری  وقی خونه  زهی ئاراسته، گرتن خنه ڕهربین و  ناوی فراوانکردنی پانتای ئازادی ڕاده به

  رچاو له شکی به به، ڕاستر بین،   بردراوه ته م بابه کورد بۆ ئاقارکی تری زۆر دوور له
 ئازار و  ز به حه"ری سادی خونه"  بن به  ده هریک کان خه  کوردیه ڕه ری الپه خونه

 و ڕوح  سته ئازاری جه، ت سه ی ده  سایه ش له مه به، ن که ک ده خه/کتری یهبریندارکردنی 
 هۆی هاندانی نووسینی توند و تیژ  به،  گرین ده پوه" ودمی"  ریکه  کارکی ئاسایی و خه بۆته

م  ترسی ئه ر مه  به وته شمان بکه وه  خوندنهی لیقه سه  ریکه خه، یان جنو ئامزیش
  .  یه شه ڕه هه
  

فتار و  ڕهم  ترسی ئه  مه تدارانی کوردستان له سه ب ده  ده که، دام و ڕایه ڵ ئه گه من له
   درشه مشت له"شم  م ڕایه ڵ ئه گه له،  وه تووندی هوشیاربکرنه زۆر به، یان ئاکارانه

با جوانی ، ڕقی پیرۆزبت، ی جوان بت  ووشه ی ئمه با درشهم  به، " وه ڕته گه ده
تداران و  سه کانی ده  ناشرین و زشته ر شته رامبه  به له، رزمان ئاکاری به، کانمان ووشه
وان  ک ئه وهش   ئمه که.  بت م و دروشمی ئمه رچه په، یان و ب ویژدانیانکان یه نده گه

 نوانماندا بوارکی وای  راوردکردن له به،  و توندوتیژی جنو ڕه رات و شه  نو مھاته خزاینه
  .  وه نامنته مدا رده به له
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،  کراون/کرن  ده  دابنرت که انهست درژی  ده جۆرهو  ئهموو   سنوورک بۆ هه پویسته -
  بهک شبش  مه ئه، کان ن فکره ست و خاوه ده م به ه ر قه  سه هنکر  ده ی وانه تی ئه تایبه به
 یاسایی ما م بنه رجه پشلی سه  که، بت  ده ندانه ت و ناوه سه و ده ی ئه وه ڕوونه به ڕوو
واریش   عورف و عاداتی باوی کورده دوور له، ن که  دهکان ییه  جیھانی و پیشه وتنه ڕککه و

 و  نده  چه  هوشوری  کاریگه بزانیین سنووری  شه ر ئمه هس م له به، ن که وت ده سوکه هه
  ؟کات ند بده چه

-   
  ت له سه  ئاست ده یاسا له،  یه  ههزۆرکی  الیه ڕه بهی و  نده گه کوردستان  زانم له من ده

 زۆر ری سه، کان  سیاسیه  ئاست بیاره ری له ت یاسا و کاری دادوه سه ده،  وی قوڕسدایه خه
وت  ستکه ده، پورێ دهکداری  باتی چه و خه پیاوانی چیا ی  ڕبه ماف بههشتا ،  وه رز ناکاته به

نھا بۆ  ی خوندن ته بوانامه،  ی خواردووه مافری  سهت و داله  عهت نانی حسوبیه و مه
   مادده بۆته ددام نه  ڕوخانی سه ر له باتی چیا و ڕۆژگاری به تا خهشه، ی دیواره وه ڕازاندنه
ر زیندوون و  کو هه به، نخونرنادنگاکان  زانکۆ و خون له  ک وانه وه، تی مژووی و بابه

، تی الیه  بچوکترین کار و چاالکی کۆمه  و لهمان کانی ڕۆژانه فتاره م ڕه رجه سه  شکن له به
  .  و زیندووننرچاو هتد به. . . ، یی رده روه په، سیاسی
بۆ ، ب و ههب گو نی ده بۆ البردنی بۆگه، ب ب جوانی هه ده،  ناو بردنی ناشرینی بۆ له

،  و ڕوح سته بۆ سارژکردنی برینی جه، ب چینی گۆرانی هه ب ده،  قه نگی ته کپ کردنی ده
، می نه هه ی جه خشه ی پیالن و نه وه بۆ سینه، ب ی سۆزاوی هه رم و وشه ستی نه ب ده ده
، ڕۆناکبیری، ت یه کۆمه، ی واقیعی سیاسی وه بۆ خوندنه. ب ندروستمان هه قلی ته ب عه ده
ی زانستیمان  وه  و لکۆینه وه ب خوندنه  کوردستان ده هتد له. . . ، فکری، یی رده روه په
  ک به نه، ی ویژدان بپورن  فیته قل و به رازووی عه  ته کانمان به ب وشه ده، ب هه
ندی  وه رژه هی ب  ڕبه  یان به خشانی سیاسی یان ڕشتنی کینه  په روونی یان به چوونی ده هه

  . ین ربکه  گۆڕی وه خت و ب مانا به سکوی ماستاوی ناوه  ئه تی و به تایبه
  
 زیندان و  وان به ر ئه گه ئه، مان دونن  ده وه ق و بووغزه  زمانی ڕ  بهتداران سه دهر  گه ئه

 یلبادالسن بالسن و العین بالعین و ا" وان به ر ئه گه ئه، مانگرن پۆلیس و یاسای خۆیان ده
ش  تی ئمه  ڕوومه با، ویستی بیان دونین  زمانی خۆشه  به با ئمه، ن که دادگایمان ده"لمڕچ

ین و بزانین  ڵ بکه گه یان له ری قسه روه  یاسای مرۆڤپه  به با ئمه، ک عیسا سوور سوور بت وه
  . نک مرۆڤ مادامه، شکانی ه و ڕگر ته تا چه هه،  یه سک ڕزی خۆی هه موو که هه
  

  کانی به لیفه خه  نهری ئیسالم و  مبه پغه  نه   که،  یه وه ئه ناگرێ ا ههش حا ی که و ڕاستیه  ئه
. ک بۆ الی خۆیان ڕابکشن رنجی خه ر بوزا و عیسا سه ده  قه  به یان توانیووه بری شیر نه زه

،  ی موسمانه"ملیار ک یه"نھا  ته، ملیار مرۆڤه 6ی  نزیکه م دانیشتوانی جیھان رجه ئستا سه
 نیو  ی پتر له  نزیکهرچی گه ئه!؟ نموسمان" نفوس"  نھا به ته،  زیاتریی ش نیوه و ملیاره له
  م  ئهی وه ئه، کرێ و ده یه تی سنووردانان بۆ زاوزێ په موو جیھان سیاسه  هه له،  یه ده سه

  م ڕاستیه ر ئه گه ئه!انن؟ک  زۆریان موسمانه ره شی هه به، زان رام ده  حه  به ته سیاسه
ی  که رییه کاریگه،  کراوه/کرێ ی جوان ده  ووشه ی به وه زانین ئه ئینجا ده، بگرین اوچر به له
 کاری توند وتیژی  ی زشت و زبر یان به  ووشه  به ی که وه له، ب ده/ بووه  زنتره ند مه چه
  . درن ده/ دراوننجام  ئه


